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Murarkitektur:

PERMANENS
I FORANDERLIGHETEN
Transformasjonens ulike ansikter

av Einar Dahle

Å bygge er å transformere stedet. Å
bygge er å fastholde stedet. Alt i det
etterfølgende handler om steder,
gater, plasser, byer, landskap:
menneskenes fellesrom til forskjell fra
menneskets private rom hvor faktisk
nymalte vegger, tak og gulv forandrer

finske filosofen Georg Henrik von
Wright mener at forandringstakten i
vår tid har økt som følge av det han
kaller «Myten om fremskrittet».
Modernitetens svøpe: Vår tids vel-
stand og økonomi baserer seg på
fremskritt og vekst. Uten det ingen
profitt, ingen fortjeneste å dele med
stadig flere. Uten fremskritt og vekst
får vi nedgangstider. Følgene av vekst
er en eksponential utvikling, en
skremmende realitet som vil føre til
eksplosjon og trusselen om økonomi-
ens totale sammenbrudd i en
asymptotisk fremtid. I føydale tider
hadde man ingen forestilling og intet
behov for fremskritt eller vekst. Det
besto en - riktignok urettferdig –
balanse. Men også den gang forandret
både menneskene, tidene og omgivel-
sene seg. Langsomt, men sikkert.

en hel romlig orden, men likevel ikke
transformerer noen ting.

«Foranderlighetens permanens» er
et sant utsagn. Ingen argumentasjon
behøves for å understreke gyldighe-
ten. Alle historiske fakta bekrefter at
både mennesket og tiden er i kon-
stant forandring. Takten og intensite-
ten av endringene er ikke lik hele
tiden, men ikke desto mindre perma-
nent til stede.

Altså kan det virke som om det å
endres over tid er en naturlig ordning.
Jeg forandrer meg over tid, forhå-
pentligvis ikke personlighet, men
karakter, blir eldre, forhåpentligvis
klokere, sindigere, roligere. Proses-
sen er analog med tidens gang. Og
dette å bli eldre er ikke reversibelt,
heller ikke tidens gang. Endring er
følgelig en stadig varig prosess. Den

Karl Johans gate. Foto: ED
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Overskriftens formulering derimot er
ikke et opplagt utsagn og trenger
ytterligere undersøkelser og
underbygging for å kunne sies å være
sann og gyldig. Kan man i en verden
av forgjengelighet påstå noe så sprøtt
som at det finnes en «permanens i
foranderligheten». En motsetning, et
paradoks? Nei, overhodet ikke! Og
her er beviset: I det bestående – det
være seg bygningsmassen på stedet,
stedet selv, byer og landsbyer –
finnes det en kraft, en viss motstand
og treghet som motsetter seg
foranderligheten i samfunnet, verden,
aksjoner og interaksjonen fra arkitek-
ter og andre. Det finnes altså en
høyere grad av permanens som
beskytter våre fysiske omgivelser. I
mindre grad den enkelte bygning som
hurtig transformeres til det ugjenkjen-
nelige; ofte til det verre, noen ganger
til det bedre.

Det som er laget av menneskehånd
transformeres lettere, har mindre
motstand og derav mindre perma-

nens. Det som er formet av naturen
transformeres vanskeligere, har
større treghet og følgelig større
permanens.

Naturen er bestemt av geografiske,
geologiske, topografiske, topologiske
og ikke minst klimatiske kvaliteter
som gir landskapsrommet form og
innhold som skiller et sted fra et
annet. Mennesket kultiverer landska-
pet; bygger og former steder. Forand-
ringer og transformasjonen er synlig,
men de naturgitte kvaliteter er like
fullt så sterkt til stede slik at Oslo
forblir Oslo, Roma forblir Roma osv
uaktet det som bygges.

Byer ble formet med gater og
plasser, hus og torg, parker og
avenyer. Men først måtte mennesket
finne stedet der det ville bygge. Og
stedet pekte seg ut. Mennesket
kunne beskrive stedet, derfor møttes
de der, derfor bygget de der, derfor
dro de derfra for å vende tilbake. En
menneskelaget matrise legges over
stedet. Kvalitetene som gjorde at

stedet ble funnet blir understreket og i
varetatt tiltross for alt som skulle
vederfares det. Linjer for jernbane,
trikker og kraft ble strukket, brede
motorveier anlagt, svære havnean-
legg, og fremdeles kan jeg skille
mellom Stockholm og New York, Paris
og Berlin, Gjøvik og Hamar. Stedet
har en indre kraft og en ytre forutset-
ning – fysiognomi - som til tross for de
største transformasjoner fastholder
opprinnelige trekk som gjør det mulig
å gjenkjenne og skjelne sted fra sted.

Karl Johan er besunget av Per
Aabel og Cornelius Vresjwick og malt
av flere kunstnere og derved fastholdt
og presentert noe universelt tilstede-
værende i denne gaten i hjertet av
Oslo. Edvard Munch vender stadig
tilbake til Karl Johans gate, gaten hvor
han løp rundt gal og forelsket. Han
fanger rommet, lyset og aktivitetene i
gaten, om dagen, om natten, i krysset
mot Rosenkrantzgate, mot Slottet,
mot Stortinget og synliggjør gatens
kvaliteter. Men bygningene i hus-

Edvard Munch: Karl Johan 1890. Olje på lerret 50,5 x 81,5 cm. Munch-museet
Kunstverk: © Munch-museet/Munch-Ellingsen Gruppen/BONO 2003

Foto: © Munch-museet (Andersen/de Jong)
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rekken er ikke de samme som i dag,
heller ikke bilene, for de fantes ikke.
De og trikken kom med Arne Kavlis
sarte tolkninger av det samme rom
noe senere. Men vi oppfatter at
kunstnerne har oppdaget de samme
kvaliteter, selv om uttrykksmåtene
varierer. Christian Norberg-Schulz
lærte oss at kvalitet er et sett av
egenskaper. Vi må altså beskrive
disse egenskapene ved Karl Johan
for å forstå fenomenet, og hvorfor
gaterommet mellom Stortinget og
Slottet har en så sterk grad av
permanens uaktet hva som skjer med
veggene som definerer dette fantas-
tiske byrom.

Stedets opprinnelige topografi er
fastholdt i gaten og plassrommets
lengderetning som en hengekøye fra
Egertorget til Bellevue-høyden med
Slottet. Topologisk er rommet
fastholdt med parallelle husrekker
som byrommets vegger og med
mindre paviljonger Stortinget(!),
Nasjonaltheatret(!), musikkpaviljon-

gen, diverse skjenkesteder, kiosker
og nedganger til tog og T-bane.
Geografisk er rommet kjennetegnet
med strekket øst-vest som gir en lys
nordside og en mørk sydside.
Historisk ble plassrommet til ved at
de rike borgere som hadde bygget
seg paleer på gatens nordside med
belle etage mot gaten og syd ikke
ønsket at hus på sydsiden av Karl
Johan skulle ta lyset fra deres
festrom mot gaten. De kjøpte derfor
opp tomtene og donerte dem senere
til byen – med antibyggeklausul.

Det er summen av disse faktorer,
disse egenskaper som gjør stedet.
Ikke husrekkenes vegger og
heterogene, universelle arkitektur,
men de lokale forutsetninger som
geografi, klima, topografi som
konstituerer stedets fysiognomi og
kvalitet.

Det blir altså uviktig hva jeg som
arkitekt bygger og former i hus-
rekken. I hvert fall om jeg holder meg
innenfor akseptable høyder. Over tid

er de fleste bygninger transformert;
bygget på, bygget til eller revet/fjernet
og erstattet med jugendpreget
storhotell (Grand), nybarokk (Magnus-
gården vis a vis i Rosenkrantzgate),
romantisk nasjonalfunkis (Høyres
hus), internasjonal funkis vis a vis i
Roald Amundsens gate). Heterogen
arkitektur med et spenn fra universite-
tets romantiske klassisisme, nygotikk,
nybarokk, nyrenessanse,
nyklassisisme, postmoderne hjørne-
markør. Alle stilarter er representert
og det gjør ikke noe at apoteket
Nordstjernen erstattes med vår tids
siste moter. Bygningers uttrykk og
innhold handler om moter, om hva
som er moderne: Tidsånden er i
arbeid og stilene popper opp og
popper ned. Arkitektonisk kvalitet går
utenpå stiler og moter og har med
prinsipielle egenskaper å gjøre,
egenskaper som kan finne rom i de
fleste stilarter. Om alle stilarter er
gangbare – les ønskelige – er et etisk
mer enn et estetisk spørsmål.

Edvard Munch: Karl Johan i regn 1891. Olje på lerret 38 x 55 cm. Munch-museet
Kunstverk: © Munch-museet/Munch-Ellingsen Gruppen/BONO 2003

Foto: © Munch-museet (Andersen/de Jong)
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Av og til gripes man av ønsket om å
vise noe upassende. Noe ekte
uærlig. Kitsch om du vil. Vil du like
det?

En blendende finmasket nygotisk
fasade gjemmer et dobbelthøyt
enhetsrom med en spektakulær
trapp med blanke, røde trinn. Lyset
er behagelig: Det kommer bakfra og

Livraria Lello
Porto, Portugal, 1906

ARKITEKT: XAVIER ESTEVES

ovenfra når du entrer rommet fylt
med de mange og tiltrekkende bøker.

Bokhandel er skattekammer, i
Portugal er det også leserom og
varmestue. I snart 100 år har dette
vært en bokhandel, og hver gang et
menneske for første gang trer inn i
dette varme rom med tregulv med
innfelte «trikkeskinner» for trillebok-
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i farve og stofflighet ser ut som
treverk.

Norge har mange eksempler på at
trehus er malt slik at de ser ut som
mur, og vi liker det. Men her har vi
altså et helt interiør som gir seg ut for
å være noe det ikke er, og du liker
det.

Bokhandelen ble totalrenovert av
arkitekt Vasco Morais Soares i 1994
og er fortsatt verdt et besøk, også
fordi her er lenestoler og bøker til å
fordype seg i.

kassen og tilsynelatende sterke
nærvær av treverk, blir man med ett
usikker etter først å ha blitt stille i
denne katedrallignende butikk, men
altså: Du ser den dramatisk buede
tretrappen og lurer på hvordan man
klarte å bøye treet slik. Men det er
først gjennom de taktile erfaringer,
ved berøring av rekkverk at kulden
slår inn i deg. Dette er ikke tre.
Dette er juks. De har spilt deg et
puss. Dette er puss, eller altså
stucco som er malt slik at overflaten

Kilde: Boken Lello Bookshop, 1994
Foto: Fra boken og ED
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Som Paradores i Spania, har Portu-
gal sine Pousadas; eleverte hoteller,
ofte i ombygde, transformerte gamle
herregårder, eller som her, et kloster
fra det 11. og 12. århundre.

Når det radikalt nye ikke er så
radikalt synlig. Bare tenkt og formidlet
slik at øyet leser og kroppen for-
nemmer en stor grad av orden i
ordets rette betydning. Du trenger å
opprette orden for å ha og holde
orden, og for å bryte den. I dette
tilfellet er orden opprettet før arkitek-
ten begynner sitt arbeide. Kloster-
ruinene har sin egen orden som må
leses og forstås.

Souto de Moura betrakter ruinen
som tomten, som naturen. Det han
bygger til, bygges inntil, bygges i
forlengelsen. Han finner stener.
Granitt som de som var der før.
Ingen radikale kontraster. Heller ikke
noe «oppsluttende» sludder. Han
bygger ikke opp et nytt cistercienser-

Pousada Santa Maria do Bouro
Amares, Portugal 1989–1999

ARKITEKT: EDUARDO SOUTO DE MOURA, PORTO
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kloster. Han lar for eksempel kloster-
gangen være uten tak som det var –
takløst som ruin. Han kommer i
dialog med ruinen ved hjelp av sin
ekstremt høyteknologiske metode
med lavteknologiske virkemidler.
Eller sagt på en annen måte: ved å
bruke corten stål som delforskaling/
lastfordeler i samvirke med betong
får han samtidig en ferdig himling
med egenfargen, rust.

Det å benytte materialer med sin
egenfarge og egenstofflighet gjør de
Souta til en moderne brutalist. Dette
er spennende, fordi han samtidig
klassifiseres som den nålevende
arkitekt som viser størst affinitet til
Mies van de Rohes enkle romplan og
type.
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Vindusinnsetting
vertikalsnitt

Situasjon:
1 Gravlund
2 Kirke
3 Kloster
4 Søylegang
5 Gårdsbruk
6 Gårdsplass appelsinlund
7 Mølle
8 Terrasse
9 Vannreservoar
10 Olivenlund
11 Svømmebasseng
12 Tennisbane
13 Appelsinlund
14 Gapestokk
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Historien forteller oss hvordan
bygninger av teglsten og puss med
letthet gjennom tidene har vært
gjenstand for forandring, ombyg-
ging, hulltaking og gjenmuring.
Dette gjelder også til en viss grad
bygninger av natursten. Det er de
små transformasjoner uten de store
omveltninger.

I Pousada Santa Maria do Bouro
har likevel klosterets stener en så
stor grad av iboende treghet at
fornemmelsen av stedet og stedets
ånd forblir det samme selv om alt er
forandret. En omvendt Lampedusa.
Altså en permanens i foranderlig-
heten. Ikke på grunn av manglende
transformasjon, men måten trans-
formasjonen er skjedd på.

Kilde: Santa Maria de Bouro, White
& Blue, University of Aveiro,

Architecture and Urbanism, 2001.
Foto: Rui Morais de Sousa og ED

Snitt A-A

Plan 2. etasje:
1 Kirke
2 Søylegang
3 Gårdsplass
4 Gjesterom
5 Venterom
6 Gårdsplass

appelsinlund
7 Terrasse
8 Salong
9 Biljardrom
10 Spisesal
11 Restaurant
12 Kapell
13 Sakristi
14 Planting
15 Vannreservoar



50 MUR 2/03

Charles Jencks paradigmeskifter og
Lyonel Feiningers (1871–1956) malerier gjennom 50 år

Både engelske Architectural Review
og italienske Domus har fått Charles
Jencks til å skrive. Og han forfatter
samme artikkel basert på Frank
Gehrys seneste arbeide: Et kultur-
senter i Melbourne, et byreparasjons-
prosjekt som knytter to bydeler
sammen. Bydelene var tidligere
separert av jernbanespor.

Charles Jencks har forsøkt seg med
paradigmeskifter før. Hans bok
«Language of Postmoderen
Architecture» fra 1977 førte ikke til noe
paradigmeskifte, like lite som post-
barokken gjorde det. Det skjedde ikke
noen revolusjon, mer en avslappende
og sideveis forskyvning av noe som
hadde stivnet, men som fortsatt hadde
kraft i seg: Modernismen.

Min påstand er altså at det Jencks
kalte postmoderne arkitektur aldri ble
et nytt paradigme, til det var ulikhetene
i påfunnene for mange og for store.
Likevel skjedde det en omveltning i
samfunnet fra produksjon til forbruk,
fra innhold til bilde, fra nærhet til
informasjonsteknologi, fra dialog til
monolog, (IKT er usant!) fra oppfinnel-
ser til oppdagelser, fra forsøpling til
ansvar. Og vi lever definitivt i en
postmoderne verden på godt og vondt.

Kultursenteret i Melbourne,
Lab Architecture studio, er
et byreparasjonsprosjekt som
knytter to bydeler sammen.
Bydelene var tidligere
separert av jernbanespor.

Kultursenter i Melbourne,
Lab Architecture studio
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Lyonel Feiningers maleri «Gelmeroda IX»
fra 1926

Grammatikkens paradigmer står
fast. Arkitekturteoretikere kappes
om
å utbasunere stadig hyppigere
paradigmeskifter i arkitekturen.

Jeg påstår fortsatt hardnakket at
det ikke har vært mange paradigme-
skifter i arkitekturhistorien. Ikke i
maleriets historie heller. Man kan
faktisk ikke snakke om paradigme-
skifte bare fordi vegger er satt på
skrå eller tapeter av edelmetall,
glass og knust stein og plast vikles
rundt søyler og dragere. Hus har
alltid hatt ulike plagg. Og om endelig
arkitektene har funnet ut at hus kan
kles med et uttrykk som til forveks-
ling ligner på Feiningers maleri på
1950-tallet – så gjerne for meg. Men
i det ligger ikke noe paradigmeskifte.
Og hvorfor: Jo, fordi svært få
arkitekter vil følge Frank Gehry eller
Rem Koolhaas i deres stadig
kraftigere higen etter oppmerksom-
het og tilsynelatende opplevelse.
Times Square i de 25 år jeg har
kjent New York har hatt samme
trøkket og samme flerrete synsinn-
trykk: blinkende neonlysreklame,
matt reklame. Fasader med få
vinduer, bare store tavler med all

Men tilbake til paradigmene.
Forutsetningen for overhodet å gi noe
betegnelsen paradigme, er at dette
«noe» har egenskaper som gjør det
til forbilde og mønster for andres
samtidige virke. Og den må ha
varighet. Altså må en vesentlig del av
arkitektene handle som Frank Gehry
og Rem Koolhaas gjør. Og det gjør vi
bare ikke. Vi vil det heller ikke. Med
andre ord er all tale om paradigme-
skifte bløff og devaluering av begrep.

verdens reklame for nytteprodukter
og opplevelsesbesøk, ikke bare film
og teater. Det har altså eksistert et
visuelt uttrykk tilsvarende Times
Square i mer enn femti år. Og det er
en sammenheng mellom Lyonel
Feiningers første maleri «Den hvite
mann» fra 1907 (Paris) og hans
1940- og 50-talls bilder fra Manhattan
og senere det man skulle kalle
Mainhattan (Frankfurt am Main).
Selv om han er født i New York er det
i Tyskland han slår seg ned:
Hamburg, Berlin, Weimar, Dresden.
Tilbake til Weimar hvor Walter
Gropius ber ham være «Meister der
Formlehre»på Bauhaus. Og
Feininger sveiper gjennom omegnen
og finner landsbyen Gelmeroda.
Tallrike er de malerier han nå
utvikler; stadige abstraksjoner av
gavler, kirketårn, lys, skygge, rom. En
sjelden romlig maler. Inspirert av
Turners lys og marine motiv, males
skarpe og lysintensive abstraksjoner
av seilbåtenes vertikale masters
dialog med horisonten. Likevel:
Vakrest er hans by- og arkitektur-
malerier, særlig «Dead End» fra 1951
som han også forklarer med undertit-
tel «Stadtrand».

Lyonel Feiningers maleri «Dead end» (med undertittel «Stadtrand») fra 1951 Lyonel Feiningers maleri
«The White Man» fra 1907
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Dette er resultat av en arkitektkonkurranse. Kulturhuset
med to auditorier og utstillingsarealer skulle bygges i en
stor have hvor det allerede ligger en stor patrisiervilla.
Souto de Moura velger å legge kultursenteret i utkanten
av haven, helt i tomtegrensen, som en mur mot nabo-
bebyggelsen som består av høye boligblokker. Huset
transformeres til en mur for å opprettholde balansen i den
vakre parken.

Man kommer inn fra gaten langs muren der huset er
smalest og smetter opp en trapp og inn i en to meter bred
spalte mellom denne muren og den neste, parallelle ditto.
Man kommer inn i en stor vestibyle med en langsgående
skjerm med luft mot taket og luft mot gulvet.
Her finnes uten påtrengenhet opplysninger og tidvise
utstillinger. En enkel rett og bred trapp fører ned til et
utstillingsrom. Utstillingsrommene er godt dimensjonert,
men fremstår noe kjølig og reservert. Auditoriene i begge
ender har inngang fra vestibylen. Taket er likt hele veien,
men auditorienes gulv faller nedover som et skråplan som
stolene er festet til. Dette er en sjelden vakker måte å

Kultursenter Casa das Artes
Porto, 1981–91

ARKITEKT: EDUARDO SOUTO DE MOURA

Snitt
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ankomme et auditorium; bakfra og oppe fra. Det ene
auditoriet har et langsgående galleri i fortsettelsen av
vestibylens gulv til en nødutgang. Alle gulvene har
brasiliansk mørkt hardtre.

Yttervegger mot haven og gaten er utført i Portos eget
materiale: granittblokker, murt. Inne er veggene pusset og
malt i en gulfarve. Mellom yttervange og innevange er det
et isolasjonssjikt. På ekte Souto de Moura-vis er veggens
oppbygging vist der den kommer frem som endevegg:
Granittblokkene i hele sin tykkelse og egenfarve, og
egenstofflighet, tegl der isolasjonen må – eller burde –
ligge, betong malt gul. Ved nødutgangen der den
omhyllende veggen må brytes for å få aksess ut, innfører
han et nesten utenkelig motiv: En enkel, frittstående
stablevegg i granittblokker. Farlig slank er den, og usikker
blir du. Den er imidlertid innspent. Og du tenker: Det er
mange måter å bygge en mur på, også når mørtel brukes.

Kilde: Boken om Souto de Moura
Foto: ED
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Bolig for en to-barnsfamilie
Lystrup, Aarhus, 2001

ARKITEKT: CUBO ARKITEKTER, AARHUS

Også i Danmark er det kryss i taket
når en arkitekttegnet bolig går av
stabelen. Kanskje enda mer når den
er «fullmuret», som danskene
betegner murverket når det er tegl
ute – tegl inne, og samme tegl, må
vite.

Men før det sies noe om dette hus,
som jeg altså selv ikke har sett,
dessverre, må jeg ile til og referere
hva professor Erik Nygaard uttaler i
omtalen av dette hus i det danske
søsterbladet TEGL. Og det er at den
danske tradisjon som jeg så ofte har
fremhevet for mine studenter, men
også i denne spalte, overhode ikke
lenger stemmer med virkeligheten.
Og det er jo tragisk for Danmark,



MUR 2/03 55



56 MUR 2/03

tragisk for arkitekturen. For sannhe-
ten er at det ikke lenger er noe
«slægtskap mellem de individuelt
tegnede huse og typehusene», det er
«nu to atskilte verdener».

Så er nabohusene også i Danmark
blitt svenske ferdighus i tre,
«murmestervillaer» som de kaller
dem der og amerikanske bungalows i
vinkel med «mæktige tage». Samme
elendigheten som her på berget.

Så til huset: Inn nede. Carport og
boder på den ene siden, våtrom og
garderobe på den andre. Opp en liten
etasje til allrom og kjøkken, barnerom
og lekerom. Fra allrommet tre trinn
opp til stuen. Derfra til foreldrenes
soverom og bad over en bro. Kontant
og enkelt, men det kom nok ikke helt
av seg selv. Det er flott å se en plan
med en ualminnelig tetthet og nærhet
som har slik behagelig avstand
mellom f.eks. foreldre og barn, barn
og gjester i stuen, selv om denne
henger tett sammen med kjøkkenet
som er en del av torvet foran
barnerommene.

Men altså teglen: Enkel, direkte;
ujålete moderne og dansk.

Kilde: Tegl 4/2002
Foto: Cubo Arkitekter

og Thomas Mølvig

Lengdesnitt

Plan 1. etasje

Plan underetasje


